
25 Năm Cùng Nhìn Lại 

 Quí anh chị em thuộc liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh thương mến, thay mặt 

ban Tuyên Uý cũng như toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 

Tổng Giáo Phận Sydney, xin gửi đến cha Linh hướng, ban điêu hành, 

các đoàn trưởng, ca trưởng và mọi thành viên trong liên ca đoàn lời 

chúc mừng thật đặc biệt nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. 

25 năm là khoảng thời gian đủ để một người sinh ra, lớn khôn và 

trưởng thành. Riêng với liên ca đoàn chúng ta, 25 năm không chỉ là 

một chặng đường phát triển đã qua cuả một tập thể nhưng đó còn là:  

25 năm hồng ân Thiên Chúa! nhờ hồng ân cuả Ngài, liên ca đoàn chúng ta đã thành hình, 

ổn định và phát triển vững vàng như ngày nay. Cần biết rằng thánh nhạc không phải là một 

tùy chọn hay phần chúng ta thêm vào trong các cử hành phụng vụ thánh, nhưng nó là phần 

thiết yếu cần phải có trong phụng vụ vì làm sinh động và gia tăng vẻ cao qúi cuả những cử 

hành ấy. Nên mỗi thành viên ca đoàn từ đoàn trường, ca viên, nhạc công… luôn là những 

thừa tác viên chính thức trong mọi cử hành phụng vụ, vì vậy được dâng lời ca tiếng hát chúc 

tụng Thiên Chúa trong suốt hành trình 25 năm quả là một ơn trọng đại Chúa dành cho tập thế 

chúng ta.  

25 năm cầu nguyện liên lỉ bằng lời ca tiếng hát. Hát thánh ca là hình thức cầu nguyện cao 

cả. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng việc hát thánh vịnh (Mt. 26:30; Mk. 14:26). Thánh 

Phaolô cũng khuyên các giáo đoàn cuả mình nên dùng thánh ca trong các cử hành cuả họ 

(Col. 3:16; Eph. 5:19). Truyền thống Giáo hội cũng minh chứng rằng: ngay từ thưở đầu sơ 

khai, thánh nhạc luôn là mối quan tâm và được dùng phổ biến trong các cử hành phụng vụ. 

Thánh Augustinô thì cho rằng: hát là cầu nguyện hai lần. 25 năm cầu nguyện bằng những 

cung bậc thánh, chắc chắn không chỉ giúp qúi anh chị có những phút giây gắn bó thâm sâu, 

thân tình với Chúa mà còn nâng tâm hồn hằng triệu các tín hữu khác lên tới Chúa. Một câu 

nói từ một nhà thơ: “một chút bước chân có thể đạt tới ngàn dặm” Vâng xin cảm ơn vì một 

chút “lời cầu nguyện” từ lời ca cuả các bạn đã giúp biết bao tâm hồn đạt tới Chúa. 

25 năm dấn thân trong sứ mạng tông đồ. Đây là một sự hy sinh thật tuyệt vời cuả từng 

thành viên dù trong bất cứ vai trò nào. Các bạn đã cho Chúa, cho Giáo Hội, cho cộng đoàn 

thời gian, công sức, tài năng thật qúi giá. Có lẽ liên ca đoàn chúng ta sẽ không có được như 

ngày hôm nay nếu không có những dấn thân như vậy. Sự hy sinh, cho đi cuả các bạn chắc 

chắn chỉ vì lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội, vì muốn được “phục vụ trong hân hoan”.   

Nhìn lại hành trình 25 năm để tất cả chúng ta cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Nhìn lại hành 

trình 25 năm để ghi ơn những công lao, những tài năng, và lòng nhiệt thành cuả tất cả: những 

cựu ca viên đã vĩnh biệt chúng ta, những cựu ca viên vì lý do riêng không thể tiếp tục đồng 

hành với chúng ta, những ca viên đang phục vụ trong liên ca đoàn hiện tại. Nhìn lại hành 

trình 25 năm để chúng ta cùng hướng và mơ ước về tương lai ổn định và thăng tiến hơn. Kính 

chúc cha Linh hướng, các đoàn trưởng, ca trưởng, các ca viên, nhạc công thật nhiều sức khoẻ, 

luôn hiệp nhất và tìm được sự bình an, niềm vui thánh trong sứ mạng tông đồ cao qúi này. 
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